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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę Nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego 
programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 
poz. 5591) ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 22682) ),w 
związku z uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P 
poz. 1007), Rada Miasta Golubia-Dobrzynia uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 roku wprowadza 
się następujące zmiany: w § 1  wyrazy ,, 150%” zastępuje się wyrazami ,, 200%” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Kryterium dochodowe w wysokości wskazanej w § 1 niniejszej uchwały znajduje zastosowanie do 
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -
2023 od dnia 1 stycznia 2023 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079,1561 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 

66,1079,1692,1700,1812,1967,2127,2140 
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UZASAD1481IE 

 

   Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej 
właściwości Rady Gminy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 
Rady Gminy. 
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o 
którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Kryterium to od dnia 1 stycznia 2022 2018 r. stanowią kwoty:  776, 00 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 
2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej . 
 
W dniu 28 grudnia  2022 roku Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów zmieniono uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu ,, Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 z dnia 15 
października 2018 r. (M.P. poz. 1007). 
Organ przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żwnościowych.Wsparciem w ramach Programu zostaną objęte osoby i rodziny 
spełniające warunki  otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej oraz spełniąjace kryteria dochodowe w wysokości do 200 %  kryterium, o którym mowa w 
art. 8 w/w ustawy.  
  
Adresatami w/w Programu są: 
1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 
3. osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore  
i niepełnosprawne. 

 
 
Powyższa uchwała Rady Ministrów określająca dochód beneficjentów uprawniający do korzystania ze 
wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  na poziomie 200 % kryterium 
określonego w ustawie o pomocy społecznej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., wobec czego 
zasadnym jest przyjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu 
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023. 
W. wym. uchwała Rady Ministrów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym RP z dniu 30 grudnia 
2022r. i jak wspomniano powyżej obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023r. W związku z tym uzasadniony jest 
zapis w niniejszej uchwale, iż  niniejsza uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzynia znajduje zastosowanie do 
stanów faktycznych od dnia 1 stycznia 2023r. Przedmiotowy zapis uchwały jest zgodny z treścią art. 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.  
albowiem nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa i nie narusza tym samym przepisu art. 4 ust.1 
cyt. ustawy. 
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